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 nr. 230 660 van 20 december 2019 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. KEUSTERS 

Bampslaan 28 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 juli 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 17 juni 2019 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 24 juli 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat B. KEUSTERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 23 mei 2018, in functie van zijn Nederlandse oom, een aanvraag in tot afgifte 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 21 november 2018 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 
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met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker stelde tegen deze beslissingen een beroep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de Raad).  

 

1.3. Verzoeker diende op 19 december 2018, opnieuw in functie van zijn Nederlandse oom, een tweede 

aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.4. Bij arrest nr. 220 294 van 25 april 2019 werd het beroep dat verzoeker instelde tegen de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 21 

november 2018 door de Raad verworpen.   

 

1.5. Op 17 juni 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoeker op 19 juni 2019 ter kennis werden 

gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, die op 19.12.2018 werd ingediend door: 

 

Naam: [Z.] 

Voornamen: [S.I.] 

Nationaliteit: Marokko 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 19.12.2018 gezinshereniging aan met zijn oom, zijnde [Z.M.], van Nederlandse 

nationaliteit, […]. 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: 'de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; ...' 

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel'. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

- reispaspoort Marokko […] op naam van betrokkene, afgeleverd op 20.02.2018 te Antwerpen 

-‘attestation administrative’ n°11/AR dd. 25.06.2018 waarin de lokale Marokkaanse overheden verklaren 

dat betrokkene samen met zijn ouders woonachtig was op het adres […] tot zijn vertrek uit Marokko in 

augustus 2017; bijbehorend ‘attestation et engagement' dd. 25.06.2018 waarin derden verklaren dat 

zowel de referentiepersoon als betrokkene samen met hen woonachtig waren op het adres […], de 

referentiepersoon tot 1999, betrokkene tot 10.08.2017 

 

Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvraag gezinshereniging dd. 

23.05.2018, en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 21.11.2018. Er kan dienstig naar verwezen 

worden. 

 

In het kader van de huidige aanvraag werden volgende bijkomende documenten voorgelegd: 
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- aanvraagformulier van een 'attestation du revenu' dd. 04.03.2019 waarin betrokkene verklaart dat hij in 

2018 geen inkomsten had in Marokko; bijbehorend 'attestation du revenu global imposé au titre de 

l'année 2019' met betrekking tot inkomstenjaar 2018 dd. 05.03.2019: echter, niet alleen werd het 

voorgelegde attest afgeleverd op basis van een verklaring op eer van betrokkene, zodat ook het 

gesolliciteerde karakter van het attest op zich niet kan worden uitgesloten, ook blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens dat betrokkene niet meer in Marokko verbleef in 2018. Het is bijgevolg niet 

onlogisch dat hij geen inkomsten (meer) had in Marokko; de voorgelegde gegevens zijn dan ook niet 

relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- 'attestation de non-imposition a la TH-TSC n°9239/2019 dd. 13.02.2019 waaruit blijkt dat hij op datum 

van het attest niet onderworpen was aan de verblijfsbelasting en de belasting op de gemeentediensten 

op het opgegeven adres […]: echter, gezien hij op datum van het attest niet langer woonachtig was op 

dit adres, is het niet onlogisch dat hij geen belastingen (meer) hoefde te betalen; de voorgelegde 

gegevens zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 30.07.2018, 29.10.2018, 

27.11.2018, 27.12.2018, 30.01.2019 en 27.02.2019: echter, gezien deze geldstortingen dateren van na 

de aankomst van betrokkene in België, en betrekking hebben op de situatie in ons land, zijn ze niet 

relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan derden 

- certificat de residence’ n°1138 dd. 30.11.2018 op naam van een derde met vermelding van het adres 

[…] 

- attest dd. 14.03.2019 waaruit blijkt dat de referentiepersoon tot op datum van het attest geen financiële 

steun ontving vanwege het OCMW te Lommel 

- geactualiseerde loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode september 2018 - 

februari 2019: er dient opgemerkt te worden dat de loonfiches vanaf december 2018 een adres in 

Eindhoven (Nederland) vermelden 

- 'carte d’adhesion’ (geldig tot 05.12.2018) op naam van een derde (vertaling) 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 23.05.2018 in België gedomicilieerd werd op het 

adres van de referentiepersoon doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, en er niet werd 

aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert mei 2018 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst of origine. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, 1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat 

de referentiepersoon zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg staan. 

Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, derhalve kan het 

aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou 

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient 

tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er 

is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam 

van betrokkene.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 47/1 en 47/3 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 52 van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), van de formele en 

materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van het 

gelijkheidsbeginsel. Hij stelt tevens dat een kennelijke appreciatiefout werd gemaakt. 

 

Zijn betoog luidt als volgt:  

 

“[…] 

 

4. 

De bestreden beslissing betwist de voorwaarden voor het bekomen van de gezinshereniging niet, buiten 

deze van het ten laste zijn in Marokko van de referentiepersoon. 

 

Verwerende partij gaat evenwel voorbij aan de documenten die in het dossier zijn toegevoegd. 

 

De eisende partij heeft immers een voldoende bewijzen bijgebracht waaruit blijkt dat (i) de eisende partij 

in België ten laste is van de referentiepersoon en (ii) de eisende partij in Marokko ten laste was van de 

referentiepersoon. 

 

Zo heeft de eisende partij volgende documenten in deze procedure overgemaakt aan de verwerende 

partij: 

 

- Attest van handicap van zijn vader [Z.D.] 

- Attesten van de lokale Marokkaanse overheid d.d. 25.06.2018 waaruit blijkt dat 

- Eisende partij voor zijn vertrek naar België samenwoonde met zijn ouders en 

- oom [Z.M.] en ook na diens vertrek door hem in zijn 

- levensonderhoud wordt voorzien 

- Bewijzen van geldstortingen door [Z.M.] aan eisende partij 

(rechtstreeks en via derden). 

 

Deze geldstortingen moeten aanzien worden als een begin van bewijs. 

 

Immers, uit het dossier blijkt ten genoege dat de eisende partij eveneens in België ten laste is van zijn 

oom. 

 

De grootte van de sommen is irrelevant. De levensstandaard in Marokko kan niet vergeleken worden 

met de levensstandaard in België. 

 

De kostprijs om te overleven in Marokko ligt veel lager dan deze in België. 
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De gestorte bedragen moeten dan ook beoordeeld worden in de context van het leven in Marokko en 

niet in deze van België. 

 

Het feit dat deze bedragen werden gestort, wijst er eveneens op dat de eisende partij deze bedragen 

nodig had gezien hij onvermogend was in zijn land van herkomst. 

 

Hij was reeds in zijn land van herkomst financieel ten laste van de referentiepersoon. 

 

Bovendien is de eisende partij in België gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon, zijnde de 

oom. 

 

Dit dient te worden aanzien als een begin van bewijs dat de eisende partij ook nog in België 

onvermogend is en financieel ten laste is van de referentiepersoon. 

 

Uit het dossier blijkt immers het tegendeel niet. 

 

Er is dan ook geen reden om hieraan te twijfelen. 

 

5. 

Minstens dient te worden geoordeeld dat de criteria die verwerende partij in casu, rekening houdend 

met alle gegevens in deze zaak, hanteert, veel te streng zijn. 

 

Eisende partij is dan ook van oordeel dat de motivatie van verwerende partij niet kan worden 

weerhouden en zij dan ook de vernoemde artikelen heeft geschonden. 

 

6. 

Ondergeschikt, minstens had de verwerende partij om aanvullende informatie kunnen vragen, of vragen 

om bepaalde zaken aangaande de persoonlijke concrete situatie van de eisende partij te verhelderen of 

te verduidelijken of toe te lichten.” 

 

2.1.2.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen duidelijk het determinerende motief 

wordt aangegeven op basis waarvan deze beslissingen zijn genomen. In de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden wordt, onder verwijzing naar de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van 

de Vreemdelingenwet, immers gesteld dat verzoeker niet afdoende heeft aangetoond hij, in de periode 

voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging, in zijn land van herkomst ten laste was van de burger 

van de Unie die hij wenst te vervoegen of dat hij in dat land deel uitmaakte van het gezin van deze 

Unieburger. Verder heeft verweerder aangegeven dat verzoeker overeenkomstig artikel 7, eerste lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd op grond van de 

vaststelling dat zijn legaal verblijf in het Rijk is verstreken. Verweerder heeft tevens uitdrukkelijk gesteld 

dat hij rekening hield met de verplichting die voortvloeit uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Deze 

motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van 

zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond.   

 

2.1.2.2. De door verzoeker aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, die betrekking 

heeft op de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, moet in casu, worden 

onderzocht in het raam van de toepassing van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat andere dan de in artikel 40bis, 

§ 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde familieleden van een burger van de Unie die, in hun land van 
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herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden kunnen laten gelden. Artikel 47/3, § 2 van de Vreemdelingenwet voorziet 

dat de vreemdeling die zich, op grond van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, beroept op een recht 

op verblijf verplicht is de nodige overtuigingsstukken over te maken.   

 

In voorliggende zaak heeft verweerder geoordeeld dat uit het geheel van de voorgelegde stukken niet 

afdoende blijkt dat verzoeker voorafgaand aan zijn aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in zijn land van herkomst ten laste was van zijn Nederlandse oom 

die hij in België wil vervoegen of in dat hij in dat land deel uitmaakte van het gezin van deze oom. 

 

Verzoeker laat verstaan niet akkoord te gaan met de wijze waarop verweerder een aantal van de door 

hem overgemaakte stavingsstukken heeft beoordeeld.  

 

Verzoeker verwijst, in eerste instantie, naar een aantal documenten die hij bij zijn tweede aanvraag tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft neergelegd maar toont 

hiermee niet aan dat verweerder verkeerdelijk oordeelde dat uit de neergelegde overtuigingsstukken 

niet blijkt dat hij in zijn land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van zijn oom. De Raad merkt in 

dit verband op dat in één van de door verzoeker aangebrachte stukken wordt aangegeven dat zijn oom 

in 1999 uit Marokko is vertrokken en dat hij zelf tot 10 augustus 2017 in Marokko woonde. Verzoeker 

kan, nu hij zelf een stuk aanbracht waaruit blijkt dat zijn oom reeds sedert 1999 niet meer in Marokko 

verblijft, bezwaarlijk voorhouden dat verweerder onterecht besloot dat niet blijkt dat hij deel uitmaakte 

van het gezin van zijn oom in het land van herkomst.    

 

Verzoeker stelt daarnaast dat verweerder onterecht heeft geoordeeld dat de aangebrachte overtuigings-

stukken niet toelaten te concluderen dat hij ten laste was van zijn oom. Hij benadrukt dat de bewijzen 

inzake geldstortingen moeten worden beschouwd als een begin van bewijs en dat het feit dat deze 

stortingen werden gedaan erop wijst dat hij deze bedragen nodig had omdat hij onvermogend was in 

zijn land van herkomst. Hij maakt hiermee evenwel niet aannemelijk dat verweerder verkeerdelijk stelde 

dat het overgemaakte stuk met betrekking tot de internationale geldstortingen slechts toelaat om 

geldstortingen vanwege zijn oom “aan derden” vast te stellen. Verzoeker toont met zijn betoog ook niet 

aan dat verweerder onterecht motiveerde dat bewijzen inzake de geldstortingen die op 30 juli 2018, 29 

oktober 2018, 27 november 2018, 27 december 2018, 30 januari 2019 en 27 februari 2019 gebeurden – 

en die dus dateren van na zijn aankomst in België – niet relevant zijn, aangezien ze betrekking hebben 

op zijn situatie in het Rijk en dus niet op zijn situatie in zijn land van herkomst. De Raad benadrukt dat 

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet duidelijk is en betrekking heeft op familieleden die “in het land 

van herkomst” ten laste zijn van de burger van de Unie.  

 

Verzoeker toont door te betogen dat verweerder “te streng” is niet aan dat deze op een kennelijk 

onredelijke manier tot zijn besluit gekomen. 

 

De bewering van verzoeker dat de grootte van de geldsommen die worden overgemaakt irrelevant is en 

dat de levensstandaard in Marokko niet vergelijkbaar is met deze in België is verder niet dienstig. 

Verweerder heeft immers geen overwegingen inzake het bedrag van de gestorte geldsommen of de 

levensduurte in Marokko in de bestreden beslissingen opgenomen. 

 

Verzoeker voert aan dat hij in België op hetzelfde adres als zijn oom is gedomicilieerd, maar toont 

hiermee niet aan dat verweerder niet in redelijkheid vermocht te stellen dat dit feit op zich niet leidt tot de 

vaststelling dat hij in zijn land van herkomst een gezin vormde met zijn oom of ten laste was van zijn 

oom. 

 

Waar verzoeker ondergeschikt nog betoogt dat verweerder aanvullende informatie had kunnen vragen, 

wijst de Raad erop dat het aan de vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient toekomt om zijn 

aanvraag te stofferen met alle nuttige stukken (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). Bovendien moet 

volledigheidshalve worden opgemerkt dat verzoeker, die wordt bijgestaan door een advocaat, voorheen 

reeds een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

indiende en dus al vertrouwd was met de procedure. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken, meer 

specifiek de bijlage 19ter van 19 december 2018, blijkt ook dat verzoeker uitdrukkelijk werd verzocht 

binnen een termijn van drie maanden de vereiste overtuigingsstukken over te maken, waaronder “Bewijs 

van ten laste zijn in het verleden, nl. bewijs van onvermogen uit het land van herkomst/origine, bewijs 

van reeds ten laste in het land van herkomst/origine of bewijzen dat betrokkene deel uitmaakte van het 

gezin in het land van herkomst/origine van betrokkene”. Verzoeker kan bijgevolg niet worden gevolgd 
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waar hij lijkt te willen aangeven dat hem niet om inlichtingen omtrent zijn persoonlijke situatie werd 

verzocht. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 47/1 of 47/3 van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

2.1.2.3. Verzoeker zet verder niet op een voor de Raad begrijpelijke wijze uiteen waarom hij van oordeel 

is dat artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 of het gelijkheidsbeginsel zijn geschonden, 

zodat deze onderdelen van het middel, bij gebrek aan de vereiste toelichting, onontvankelijk zijn.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

het redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij stelt het volgende: 

 

“Verwerende partij heeft het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van eisende partij en 

de elementen van dit dossier. 

 

De verwerende partij heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding. 

 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 

Eisende partij verwijst naar de uiteenzetting hierboven en herneemt die eveneens onder dit tweede 

middel. 

 

Het staat vast dat verwerende partij onzorgvuldig te werk is gegaan en alles behalve redelijk is geweest. 

 

Verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met de gegevens in deze zaak en is in elk 

geval veel te streng geweest wat betreft haar beoordeling van de gegevens in deze zaak. 

 

Immers, uit het dossier blijkt dat er niet alleen geldstortingen zijn doch ook dat er op regelmatige 

tijdstippen geldstortingen zijn geweest en zelfs door inschakeling van derden. 

 

Daarnaast is de eisende partij in België gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon, zijnde de 

oom. 

 

De grootte van de sommen is irrelevant. De levensstandaard in Marokko is niet dezelfde als deze in 

België. De kostprijs om te overleven in Marokko is veel minder dat deze in België. 

 

De gestorte bedragen moeten dan ook beoordeeld worden in de context van het leven in Marokko en 

niet in deze van België. 

 

Het feit dat deze bedragen werden gestort, wijst er eveneens op dat de eisende partij deze bedragen 

nodig had gezien zij onvermogend was in haar land van herkomst. 

 

Hij was reeds in zijn land van herkomst financieel ten laste van de referentiepersoon. 

 

Het geheel van de elementen dient dan ook te worden aanzien als een voldoende bewijs van de 

vervulling van de voorwaarden. 

 

Uit het dossier blijkt immers het tegendeel niet. 
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Er is dan ook geen reden om hieraan te twijfelen. 

 

In deze context is het standpunt van eisende partij onredelijk en onzorgvuldig. 

 

Had verwerende partij vragen of twijfels, dan had zij minstens de plicht om bijkomende informatie of een 

verheldering te vragen. 

 

Dit heeft zij niet gedaan. 

 

De beslissing van verwerende partij moet om deze redenen vernietigd worden, gezien het zorgvuldig-

heidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden geschonden.” 

 

2.2.2.1. De Raad kan enkel vaststellen dat verzoeker aangeeft niet akkoord te gaan met de bestreden 

beslissingen, maar hiermee niet aantoont dat verweerder deze beslissingen niet deugdelijk heeft 

voorbereid of dat verweerder bepaalde dienstige stukken over het hoofd heeft gezien. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen leert dat verweerder wel degelijk rekening heeft 

gehouden met onder meer de documenten waaruit blijkt dat verzoekers oom geldstortingen deed en dat 

verzoeker in België gedomicilieerd is op hetzelfde adres als zijn oom. Er blijkt ook niet dat verweerder 

niet de nodige aandacht zou hebben besteed aan de andere stukken die verzoeker bij zijn verblijfs-

aanvraag aanbracht. 

 

Verzoeker verwijst nog naar een stuk om geldstortingen “door inschakeling van derden” aan te tonen, 

maar maakt niet aannemelijk dat hij een dergelijk stuk zou hebben aangebracht. De Raad kan slechts 

vermoeden dat verzoeker verwijst naar het bewijs inzake geldstortingen door zijn oom “aan derden”. Uit 

de motivering van de bestreden beslissingen blijkt zonder meer dat verweerder dit document in 

aanmerking heeft genomen. 

 

In zoverre verzoeker stelt dat verweerder te streng is geweest moet worden gesteld dat hij hiermee niet 

aantoont dat verweerder onzorgvuldig optrad. 

 

Door te verwijzen naar zijn uiteenzetting in het eerste middel en door nogmaals te benadrukken dat de 

grootte van de geldsommen die worden gestort irrelevant is en dat de levensduurte in Marokko 

verschillend is van deze in België – gegevens die in casu, zoals reeds gesteld, niet dienstig zijn – toont 

verzoeker ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. 

 

Bij de bespreking van het eerste middel werd reeds vastgesteld dat verweerder verzoeker op de hoogte 

bracht van de overtuigingsstukken die hij diende aan te brengen en dat het in regel aan de vreemdeling 

die een verblijfsaanvraag indient toekomt om zich voldoende te informeren omtrent de bewijsstukken die 

moeten worden aangebracht. Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd in zijn betoog dat verweerder 

het zorgvuldigheidsbeginsel schond door geen bijkomende inlichtingen te vragen. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld.  

 

2.2.2.2. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissingen onderbouwen en het dispositief van deze beslissingen kan verzoeker ook niet worden 

gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting:  

 

“Eisende partij heeft alhier zijn familiaal en sociaal leven uitgebouwd. Het centrum van zijn sociale en 

economische belangen ligt nu in België. Hieromtrent kan er geen enkel discussie zijn, gezien hij bij zijn 

oom woont. 
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Een terugkeer naar zijn land van herkomst zal hem dan ook onnoemelijk veel schade brengen, in 

tegenstelling tot hetgeen verwerende partij voorhoudt. Een terugkeer zal het gevolg zijn van huidige 

beslissing gezien verwerende partij de beslissing neemt tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

Deze situatie valt onder artikel 8 EVRM. 

 

Naast het recht op eerbiediging van het recht op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM 

ook het recht op de eerbiediging van het privé-leven. 

 

Het begrip "privé-leven" omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties 

met anderen. 

 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis”. 

 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: “Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 

bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2° EVRM. 

 

Huidige beslissing is volgens de mening van eisende partij in strijd is met de Verdragsrechtelijke 

bepalingen als bepaald in artikel 8 EVRM (Recht op privéleven en gezinsleven). 

 

De regels die het recht vermeld in artikel 8.1 EVRM beperken, dienen overeenkomstig art. 8.2. EVRM: 

- 1. duidelijk te zijn (legaliteit), 

- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur, 

- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid). 

 

Aan de 3de vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel: hoe kan de verwerende partij 

verantwoorden dat het noodzakelijk is in een democratische maatschappij om eisende partij naar 

Marokko terug te doen keren, wat dat is uiteindelijk het gevolg van huidige bestreden beslissing? 

 

Uit het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven vloeit overigens niet alleen een plicht 

voort voor de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te onthouden, maar ook een actieve 

verplichting, met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van het 

gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2 Artikelsgewijze 

commentaar, Volume 1, p.740). 

 

Dat er bovendien geen grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij eisende partij 

zou worden veroorzaakt door het feit dat eisende partij voor onbepaalde tijd het land zou moeten 

verlaten tengevolge van de beslissing gezien het verblijf wordt geweigerd, en anderzijds het door 

verwerende partij nagestreefde legitieme doel (belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen). 

 

Eisende partij is derhalve van oordeel dat artikel 8 EVRM werd geschonden.” 

 

2.3.1. Er dient te worden gesteld dat verzoeker nooit tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk werd toegelaten of gemachtigd en de bestreden beslissingen dus niet tot gevolg hebben dat 

verzoeker enig bestaand verblijfsrecht wordt ontnomen. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat 

de bestreden beslissingen een inmenging vormen in het privé- of gezinsleven van verzoeker, die zou 

nopen tot een toetsing aan de in artikel 8, tweede lid van het EVRM gestelde vereisten. Tevens moet 

worden aangegeven dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat kan 
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worden afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te 

eerbiedigen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 

23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoeker toont 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven zou kunnen ontwikkelen met zijn Nederlandse oom en 

dat een gezinsleven elders niet mogelijk zou zijn. Er kan, daar uit de meest recente documenten die 

verzoeker overmaakte blijkt dat zijn oom aan zijn werkgever een adres in Nederland heeft opgegeven, 

daarenboven zelfs niet worden vastgesteld dat verzoeker nog de bedoeling heeft om met zijn oom 

samen te leven in het Rijk. Verzoeker toont ook niet aan dat verweerder door de bestreden beslissingen 

te nemen enig aspect van zijn privéleven dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt in 

het gedrang brengt. Verzoeker verwijst weliswaar naar het recht om relaties met anderen te ontwikkelen 

en te onderhouden, maar maakt niet aannemelijk dat hij enige relatie heeft die niet kan worden 

ontwikkeld of onderhouden zonder dat hij tot een verblijf in het Rijk is toegelaten. Door aan te geven dat 

hij bij zijn oom verblijft, bewijst verzoeker ook niet dat hij sociale of economische belangen in het Rijk 

heeft die beschermenswaardig zijn. In deze omstandigheden kan niet worden besloten dat er op 

verweerder enige, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, positieve verplichting zou rusten die zou 

verhinderen dat de bestreden beslissingen worden genomen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

   

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU G. DE BOECK 


